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Inleiding 
Voor u ligt het Jaarverslag 2021-2022 van de Ondersteuningsplanraad (OPR) van het SWV 
Primair Onderwijs Noord- Limburg (SWV PO 3101). 
 
Plaats  
Alle scholen voor primair onderwijs uit de regio Noord-Limburg maken deel uit van het  
SWV Primair Onderwijs Noord-Limburg (behoudens scholen voor cluster 1 en 2). 
https://www.swvpo.nl/schools/ 
 
De regiogrens van het Samenwerkingsverband is via een ministeriële regeling vastgesteld en 
loopt gelijk met de grenzen van de acht gemeenten: 
 
▪ Mook & Middelaar 
▪ Gennep 
▪ Bergen 
▪ Venray 
▪ Horst aan de Maas 
▪ Peel & Maas 
▪ Venlo 
▪ Beesel 
 
Functie 
De OPR heeft een instemmingsrecht met betrekking tot de vaststelling of wijziging van het 
door het Samenwerkingsverband vast te stellen ondersteuningsplan. Daarnaast heeft de 
OPR net als alle andere medezeggenschapsraden algemene bevoegdheden als het 
informatierecht (artikel 8 WMS), het bespreek- en overlegrecht (artikel 6 WMS) en kan zij 
onderwerpen agenderen en op eigen initiatief adviezen uitbrengen. Het bestuur stelt, 
gevraagd en ongevraagd, de informatie die de OPR nodig heeft voor het uitoefenen van de 
taken, tijdig en op een toegankelijke wijze beschikbaar. 
 
Samenstelling 
Het SWV Primair Onderwijs Noord Limburg kent een Ondersteuningsplanraad (OPR) waarin 
ouders en personeel elk met 8 personen zijn vertegenwoordigd. De OPR wordt gekozen door 
de (G)MR leden van de deelnemende stichtingen. Tijdens de vergaderingen van de OPR is 
mw.  Yvonne Thijssen, directeur-bestuurder altijd aanwezig.  
 
  

https://www.swvpo.nl/schools/
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Ondersteuningsplanraad (ouders, O en personeel, P) 

Denise Dorssers (O), 
Voorzitter 
 

Stg. Akkoord! Venlo 

Charlotte Medendorp (P), 
Secretaris 
 

Stg. Lijn 83 Primair Onderwijs 

Janne Simmer (P),Vice 
voorzitter 

Stg. Katholiek BasisOnderwijs Meijel 

Ramses van den Boogaart (P) Stg. Onderwijsgroep Buitengewoon 
Leontine Müskens (P) Stg. Invitare Openbaar Onderwijs 
Christian Eulenpesch (O) Stg. Kerobei 
Jessica Quicken (O) Stg. St. Martinus voor Onderwijs Venlo 
Mandy Beurskens (P) Stg. MOZON 
Debby Broeren (P) Stg. Primair Onderwijs Venray (SPOV Venray) 
Suzan Mulders (P) Stg. De Wijnberg 

 
Vergaderdata 
In het kader van de richtijnen van COVID-19 zijn alle vergaderingen, m.u.v. de laatste 
vergadering, digitaal verlopen.  
 
1. OPR1 d.d. 19.10.2021 (digitaal) 
2. OPR2 d.d. 25.01.2022 (digitaal) 
3. OPR3 d.d. 29.03.2022 (digitaal) 
4. OPR4 d.d. 28.06.2022 (fysiek) 

 
Activiteiten 
Gedurende het jaar stuurt de directeur-bestuurder van het SWV Primair Onderwijs brieven, 
verslagen en digitale Nieuwsbrieven door aan de secretaris van de OPR. De secretaris zorgt 
voor verspreiding van deze stukken. Van iedere vergadering wordt een presentielijst 
bijgehouden. Voorafgaand aan de vergadering heeft de directeur-bestuurder van het 
Samenwerkingsverband een vooroverleg met de voorzitter en de secretaris van de OPR om 
de agenda te bepalen. Dit overleg wordt als constructief en prettig ervaren.  
 
De OPR-leden lezen de ingekomen stukken. Mochten de stukken vragen oproepen, dan 
worden deze tijdens de OPR-vergaderingen besproken. Ook bespreekt de OPR tijdens de 
vergaderingen de opmerkingen of vragen die ouders en/of personeelsleden aan de OPR-
leden gesteld hebben aangaande het beleid van het Samenwerkingsverband.   
 
Jaarlijks terugkerende agendapunten 
▪ het ondersteuningsplan 
▪ het activiteitenplan/de evaluatie van het activiteitenplan 
▪ de meerjarenbegroting 
▪ het deelnamepercentage S(B)O 
▪ de monitor 
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Besproken onderwerpen 2021-2022 
1. Huishoudelijk reglement 
Het huishoudelijk reglement van de OPR is aangepast en vastgesteld. Een aantal wijzigingen 
heeft plaatsgevonden, m.n. als het gaat om de zittingsduur en de verdeling van ouders en 
personeel in de OPR. 
2. Medezeggenschapsreglement ondersteuningsplanraad, dit is opnieuw vastgesteld. zie 

https://www.swvpo.nl/wp-content/uploads/2022/06/Reglement-
Ondersteuningsplanraad-SWV-PO-Noord-Limburg-def.pdf 

 
3. Project Hoogbegaafdheid 
Passend Onderwijs aan hoogbegaafde (HB) leerlingen in Noord Limburg: Een gedeelde 
aanpak voor het PO en VO. 
Hoogbegaafdheid is al lang een aandachtspunt binnen het Samenwerkingsverband, maar 
zeker ook binnen de OPR. In het verleden waren het vooral de initiatieven van scholen of 
stichtingen en werden de Samenwerkingsverbanden vooral op casusniveau betrokken. Mede 
door de stimulans van een groot landelijk subsidie traject voor de Samenwerkingsverbanden 
is er meer aandacht en ruimte voor gezamenlijke uitlijning van het beleid en de uitvoering 
rondom hoogbegaafdheid. De Samenwerkingsverbanden PO en VO in Noord Limburg 
hebben ervoor gekozen om de subsidieaanvraag vanuit samenwerking in te dienen. Hierbij 
zijn er twee hoofddoelstellingen bepaald.  
 
1. Creëren van een goede doorgaande lijn PO-VO voor leerlingen van 4-18 jaar. 
2. Realiseren van een passend onderwijsaanbod voor de doelgroep dubbel bijzondere 

leerlingen. 
 

“Dubbel bijzondere” leerlingen zijn de hoogbegaafden die naast hun kenmerken vanuit hun 
hoogbegaafdheid ook nog te maken hebben met aanvullende kenmerken zoals (ernstige) 
dyslexie, ADHD of autisme. Binnen het project is er veel aandacht voor de samenwerking 
met en tussen stichtingen en scholen. Enerzijds om de mooie opbrengsten en ervaringen tot 
nu toe, beter met elkaar te gaan delen en anderzijds om ervoor te zorgen dat de 
medewerkers goede scholing en begeleiding krijgen om hoogbegaafdheid in de klas beter te 
kunnen signaleren en om vervolgens een beter aanbod voor deze leerlingen te kunnen 
realiseren. Het uiteindelijke doel is ook voor de hoogbegaafde leerlingen binnen onze 
Samenwerkingsverbanden een passend onderwijsaanbod te kunnen realiseren.  
 
4. Monitor Passend Onderwijs 
De monitor blijft in ontwikkeling. De OPR vraagt aandacht voor de zgn. onderinstroom. Dit 
zijn kinderen die nog niet naar school zijn geweest en meteen verwezen worden naar het 
S(B)O,  de onderinstroom neemt toe. Ook ziet dat OPR dat een verwijzing naar een sbo-
school vaak relatief laat in een schoolcarrière plaatsvindt, waardoor terugplaatsing naar 
regulier onderwijs lastig wordt. De OPR onderschrijft het belang van vroegsignalering. 
 
5. Bezetting OPR 
Ook dit schooljaar heeft de OPR te maken met leden die formeel lid zijn, maar niet of weinig 
aanwezig zijn tijdens de vergaderingen. Ook is er een aantal vacatures. Vanuit de OPR is er 
een oproep gedaan naar de GMR-en, ook heeft mw. Thijssen hiervoor aandacht gevraagd 
tijdens vergaderingen van het algemeen bestuur. 

https://www.swvpo.nl/wp-content/uploads/2022/06/Reglement-Ondersteuningsplanraad-SWV-PO-Noord-Limburg-def.pdf
https://www.swvpo.nl/wp-content/uploads/2022/06/Reglement-Ondersteuningsplanraad-SWV-PO-Noord-Limburg-def.pdf
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Tevens treden er een aantal leden af, waaronder onze secretaris. 
 
6. Nieuw inspectiekader  
De OPR is op de hoogte van het nieuwe inspectiekader. De drie belangrijkste resultaten voor 
het Samenwerkingsverband zijn volgens de inspectie.  
 

• RPO1 Dekkend netwerk van voorzieningen ›  

• RPO2 Regionale samenwerking ›  

• RPO3 Advisering en beoordeling toelaatbaarheid – Incl. advisering op verzoek van 

schoolbestuur. 

 
Uiteraard zijn er meerdere onderwerpen aan de orde geweest. De OPR is dan een klankbord 
voor de directeur-bestuurder. 
 
Samenwerking 
De samenwerking binnen de OPR en de communicatie met het dagelijks bestuur wordt als 
essentieel ervaren. In een open sfeer is er ruimte mee te denken en kan incidenteel ook een 
kritische noot worden gekraakt.   
Bij deze is ook een compliment van de OPR aan mw. Yvonne Thijssen. Yvonne zet Passend 
Onderwijs goed op de kaart; ze doet dit met passie en gedrevenheid voor ons SWV Primair 
Onderwijs Noord-Limburg. 
 
 

Vastgesteld op 18 oktober 2022 namens de Ondersteuningsplanraad  

SWV Primair Onderwijs Noord-Limburg, 

Denise Dorssers, voorzitter  
Charlotte Medendorp, secretaris  


